
ר' שמשון הכהן נדל          בס"ד

ממלכת החשמונאים כפרדיגמה למדינה דמוקרטית בארץ ישראל

) רמב"ן בראשית פרשת ויחי פרק מט פסוק י1
אשר מלכך ואת אותך ה' יולך לו) כח (דברים כתוב כי לעולם, יסור שלא ענינו אין - מיהודה שבט יסור לא (י)
אין רבים וימים ושרים. מלך עוד להם אין בגולה, ומלכם הם והנה ואבותיך, אתה ידעת לא אשר גוי אל עליך תקים

יהודה. עליהם שימלוך בעבור ענין בשום בשבי ילכו שלא ישראל את יבטיח לא והנביא בישראל. ענינומלך אבל
מאחיו אחד אל מיהודה שבט יסור יהיה,שלא ממנו עליהם המושל ישראל מלכות עליו,כי מאחיו אחד ימשול ,ולא

בכל ויצוה ימשול הוא כי יהיה, ממנו המלך טבעת בידו אשר בישראל מחוקק שכל רגליו, מבין מחוקק יסור לא וכן
השבט כי המשיח, וזהו כרצונו, בכולם לעשות העמים כל יקהת ולו שילה יבא כי עד המלכות, חותם ולו ישראל,
רבי מאמר יתכן ולא העמים. יקהת לו אשר בנו הוא ושילה מלכות, שבט לו אשר הראשון המלך שהוא לדוד ירמוז
שבט אין בתחלה, ונוסע נכבד ששבטו פי על אף כי דוד, קודם שבט ליהודה היה לא כי דוד, שילה שיהיה אברהם
למשול שבט ה), יד (ישעיה מושלים שבט מלכותך, שבט מישור שבט ז) מה (תהלים כדכתיב ומושל, למלך רק
והוא ישראל. על הממשלה ליהודה והוריש אחיו על יהודה שבט המליך יעקב כי רמז הזה והכתוב יד). יט (יחזקאל
ובבית לנגיד בחר ביהודה כי לעולם ישראל על למלך להיות אבי בית מכל בי ישראל אלהי ה' ויבחר דוד שאמר מה
אחר שבט ימלוך כי לרמוז יסור, לא ואמר ד). כח (דהי"א ישראל כל על להמליך רצה בי אבי ובבני אבי בית יהודה
כי ה) יג ב (שם שנאמר וזהו אחר. שבט אל ממנו יסור לא מלכות שבט ליהודה להיות שיחל מעת אבל ישראל, על
המלכות שאלת שדבר בעבור כי היה, שאול וענין ולבניו. לו לעולם ישראל על לדוד ממלכה נתן ישראל אלהי ה'
ממנו יסור שלא המלכות לו אשר השבט מן עליהם להמליך רצה לא הוא, ברוך הקדוש אצל נתעב ההיא בעת
שנתנו יא), יג (הושע בעברתי ואקח באפי מלך לך אתן שאמר הכתוב רמז ולזה שעה. מלכות להם ונתן לעולמים,
שופט שמואל שהיה מפני זה כל והיה המלכות. ממנו ונפסקה ובניו הוא שנהרג בעברתו, לקחו ולכן ברצונו, שלא לו
אלהיכם וה' להם שאמר כמו בימיו, מלך לשאול להם היה ולא אותם, ומושיע ה' פי על מלחמותיהם ולוחם ונביא
להם נתן לא ולפיכך ז), ח (שם עליהם ממלוך מאסו אותי כי מאסו אותך לא לו אמר והקב"ה יב), יב (ש"א מלככם
ה' הכין עתה כי צוך אשר אלהיך ה' מצות את שמרת לא נסכלת יג) יג (שם הכתוב שאמר ומה קיימא. של מלכות
ישראל. אל טעם וזה כלם. על לא בישראל, מלכות לזרעו היה חטא לא שאם עולם, עד ישראל אל ממלכתך את
היה או בישראל, נחשבים עממים כשני ואפרים יהודה כי ומנשה, ואפרים בנימן על אמו, שבטי על מולך היה אולי
דעת על עוברים דוד אחרי השבטים משאר ישראל על המולכים המלכים היו דעתי ולפי יהודה. מלך יד תחת מלך
דוד זרע את ואענה ואמר לירבעם שמשח הנביא השילוני אחיה דבר על סומכים היו והם נחלה, ומעבירים אביהם
מלך אחר מלך השבטים משאר עליהם להמליך ישראל האריכו וכאשר לט). יא (מ"א הימים כל לא אך זאת למען
ולא המליכו הם ד) (ח הושע שאמר וכמו בהם, ונענשו הזקן צוואת על עברו יהודה מלכות אל חוזרים היו ולא

שניממני. בבית שמלכו החשמונאים עונש היה עליון,וזה חסידי היו והמצות,כי התורה נשתכחו הם ואלמלא
גדול,מישראל עונש נענשו כן פי על כל,ואף עם זה אחר זה המולכים החסידים הזקן חשמונאי בני ארבעת כי

בחרב אויביהם ביד נפלו והצלחתם רז"ל.גבורתם שאמרו למה בסוף העונש ב)והגיע ג מבית(ב"ב דאמר מאן כל
הזה בעון כלם שנכרתו הוא, עבדא קאתינא כלחשמונאי אבל הצדוקים, מן עונש שמעון בזרע שהיה פי על ואף .

השבט והסירו דוד, ומבית יהודה מזרע היו ולא שמלכו זה בעבור אלא עברו לא הצדיק חשמונאי מתתיה זרע
הכריתום והם עבדיהם את עליהם הוא ברוך הקדוש שהמשיל מדה, כנגד מדה עונשם והיה לגמרי, .והמחוקק

ונצטוו כהנים שהיו מפני במלכותם חטא עליהם שהיה כן גם ז)ואפשר יח דבר(במדבר לכל כהונתכם את תשמרו
כהונתכם את אתן מתנה עבודת ועבדתם לפרכת ולמבית ה',המזבח עבודת את לעבוד רק למלוך להם היה .ולא

הוריות במסכת בירושלמי ה"ב)וראיתי כהנים(פ"ג מלכים מושחין יסוראין לא שם על ענתוריא יהודה רבי אמר ,
מה כ), יז (דברים ישראל בקרב ובניו הוא ממלכתו על ימים יאריך למען אבא בר' חייא רבי אמר מיהודה, שבט
ופירש אהרן, בני הכהנים מן מלכים מושחין שאין בכאן שנו הנה א). יח (שם הלוים לכהנים יהיה לא בתריה כתיב
מלך עליהם מקימים שישראל פי על אף ולפיכך ההוא, השבט מן סרה השררה שאין יהודה, לכבוד שהוא תחלה
יהיו. ושוטרים שופטים כמו אלא מלכות, הוד עליהם יהיה שלא אותן מושחים אין השעה צורך כפי השבטים משאר
השבטים, שאר שכן וכל מלכות, לשם אותן מושחין אין למשיחה, ראויים בעצמן שהן פי על שאף הכהנים והזכירו
מן מנוע שהוא פירש אבא בר חייא ורבי דוד. בית מלכי אלא מושחין שאין ב) יא (הוריות בגמרא שאמרו וכמו

התורה שלא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה במלכות. והוא דבר ראוי והגון.

) תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ג עמוד ב 2
עבדא כל דאמר קלא בת גברא ההוא שמע חד יומא תינוקת באותה עיניו נתן הוה חשמונאי דבית עבדא הורדוס
למינסבה בעי דקא ינוקתא ההיא חזת כי ינוקתא לההיא ושיירה מרותיה לכולהו קטלינהו קם מצלח השתא דמריד
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מינייהו אישתיירא דלא הוא עבדא קאתינא חשמונאי מבית ואמר דאתי מאן כל אמרה קלא ורמא לאיגרא סליקא
איכא עליה בא דאמרי איכא בדובשא שנין שבע טמנה לארעא מאיגרא נפלה ינוקתא וההיא ינוקתא ההיא אלא
היכי כי דטמנה האי עליה בא לא לה ודאמרי ליצריה ליתוביה דטמנה הא עליה בא לה דאמרי עליה בא לא דאמרי

דנאמרו בת מלך נסב. 

) רמב"ן במדבר פרשת בהעלותך פרק ח3
שלא דעתו חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי הנשיאים, לחנכת מנורה פרשת נסמכה למה - בהעלתך (ב)
הנרות את ומטיב מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך חייך הקב"ה לו אמר שבטו, ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה
וערב בקר בקטורת נחמו ולא הנרות, בהדלקת נחמו למה לי נתברר ולא אגדה. ממדרש רש"י לשון וערב, בקר
הכפורים יום ובעבודת חביתין, ובמנחת הקרבנות, ובכל באפך, קטורה ישימו י) לג (דברים הכתוב בו ששבחו
משרתי כלו ושבטו בשמו, ולברך לשרתו בהיכלו עומד ה' קדוש ושהוא ולפנים, לפני ונכנס בו, אלא כשרה שאינה
כל הרבה קרבנות ההם בימים שהקריב נשיאים, משל גדול קרבנו והלא הזו, הדעת לחלישות טעם מה ועוד אלהינו.
גם המזבח, לחנכת כמוהם נדבה הקריב שלא על דעתו וחלשה בהם, ונצטוה חובה שהיו תאמר ואם המלואים. ימי

עליה. ונצטוה חובה בה שנחמו הנרות נרותהדלקת של חנכה על הפרשה מן רמז לדרוש הזו ההגדה ענין אבל
ובניו אהרן ידי על שני בבית ובניו,שהיתה גדול כהן חשמונאי לומר סתריםרצוני במגלת מצאתיה הזה ובלשון .

וכו', לוי שבט הקריב ולא שבטים עשר שנים שהקריבו כיון במדרש ראיתי ואמר, הזו האגדה שהזכיר נסים לרבינו
אליו, ואמרת אהרן אל דבר למשה הקב"ה לו לישראלאמר בה עושה ואני הנרות הדלקת בה שיש אחרת חנכה יש
שמם על שקרויה וחנכה ותשועה נסים בניך ידי חשמונאי,על בני חנכת לפרשתוהיא זו פרשה הסמיך ולפיכך ,

לך למשה, הקב"ה לו אמר ו), (טו רבה במדרש וכן ה) בהעלותך (תנחומא בילמדנו עוד וראיתי עכ"ל. המזבח חנכת
הנרות אבל נוהגין, הן קיים המקדש שבית זמן כל הקרבנות מוכן, אתה מזאת לגדולה תתירא, אל לאהרן אמור
ידוע דבר והנה לעולם. בטלין אינן בני את לברך לך שנתתי הברכות וכל - יאירו המנורה פני מול אל לעולם
חנכת לנרות אלא רמזו לא אבל בטלות, הנרות אף חורבנו מפני בטלין והקרבנות קיים המקדש בית שכשאין
דרשו לעולם, נוהגת הנשיאים לחנכת הסמוכה כהנים ברכת וכן בגלותנו. חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי
הפרשה, זאת נסמכה כי אמר ור"א עמהם. נמנה שלא אהרן של בכבודו ומלאחריה מלפניה הנשיאים לחנכת סמוכין
שאמרו רבותינו, דעת על ככה איננו וזה יכבה. ולא דלוק הנר יהיה שם כי בלילה, גם יהיה הדבור כי להודיע
חשב לא הנביאים, שאר לנבואת משה נבואת בין מה ר"א ידע ואלו ביום. אלא עמו נדבר לא והלא א) בא (מכילתא
נבואתו שאין משה, עבדי כן לא בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה ז) ו יב (להלן הכתוב שאמר מה והוא כן.
הכתוב בא כי הספר) (בתחלת פירשתי כאשר הוא, האלה בפרשיות הסדור אבל ממש. בלילה החלום כי בחלום
תצוה ואתה כ) כז (שמות מתחלה אמר והנה מועד. באהל לעשות המחוייב וכל הקרבנות תורת להשלים הזה בספר
כמו בהמצאה במנורה שידליקו במשמע והיה המנורה, שם הזכיר ולא תמיד, נר להעלות זך זית שמן אליך ויקחו
בלתי ידליקו תשבר או תאבד אולי אם אבל פניה, עבר על והאיר נרותיה את והעלה לז) כה (שם בעשייתה שאמר
(ויקרא ולדורות מיד וצוה הוסיף כן ואחר לעולם. תמיד נר להעלות המצוה כי ההדלקה, מעכב המנורה ואין מנורה
שלא הנרות, את יערוך הטהורה המנורה על ד) פסוק (שם ואמר זך, זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את צו ב) כד
שיהיו וצוה הנרות, דיני כל עוד השלים המשכן, הקמת להזכיר השלים כאשר ובכאן הטהורה. במנורה אלא יערוך
והאיר נרותיה את "והעלה המנורה במעשה הזכיר כאשר המנורה, פני מול אל לדורות דולקות כולן הנרות שבעת
מועד", "באהל הזאת בפרשה הזכיר ולא פניה. עבר אל כולם שיאירו בלתי ולא מנורה בלתי לא פניה", עבר על
במקדש אבל הזאת לאורה יצטרך מועד באהל חלונות שאין בעבור כי יחשב, אולי במקדש. כן גם שיהיה ללמד

שיהיו שם חלוני שקופים (מ"א ו ד) לא יצטרך כן, לפיכך לא הזכיר בכאן "באהל מועד".

) רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה א4
ידם ופשטו ובמצות, בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית
לחץ ולחצום מפניהם מאד לישראל להם וצר הטהרות, וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם

והצילם מידם והושיעם אבותינו אלהי עליהם שריחם עד והרגוםגדול הגדולים הכהנים חשמונאי בני וגברו
.והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני

) רמב"ם הלכות מלכים פרק א5
הלכה א

לארץ, כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות מלךשלש עליך תשים שום שנאמר מלך להם שללמנות זרעו ולהכרית ,
עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. 

הלכה ג
נביא פי ועל זקנים שבעים של דין בית פי על אלא בתחילה מלך מעמידין וביתאין רבינו משה שמינהו כיהושע ,

דינו, וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו. 
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הלכה ח
ישראל שבטי משאר מלך שהעמיד ה',נביא מלחמות ונלחם והמצוה התורה בדרך הולך המלך אותו זה,והיה הרי

בו נוהגות המלכות מצות וכל מלך,מלך מבניו ויהיה לדוד המלכות שעיקר העמידאע"פ השילוני אחיה שהרי ,
לו ואמר וגו', לדוד בניתי כאשר נאמן בית לך ובניתי אצוך אשר כל את תשמע שמוע אם והיה לו ואמר ירבעם

אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים.
הלכה ט

לעולם העומדים הם דוד בית עולם,מלכי עד נכון יהיה כסאך תפסקשנאמר ישראל משאר מלך יעמוד אם אבל
, שהרי נאמר לירבעם אך לא כל הימים. המלכות מביתו

) רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ה הלכה א6
ואחד שבעים של דין בית פי על אלא מלך מעמידין ועיראין עיר ולכל ושבט שבט לכל קטנה סנהדרי עושין ואין ,

גדול כהן את ולא השקר נביא את ולא כולו שהודח השבט את לא דנין ואין ואחד, שבעים של דין בית פי על אלא
עושין ולא ממרא זקן עושין אין וכן בשלשה, גדול] כהן [של ממונות דיני אבל הגדול, דין בבית אלא נפשות בדיני
למלחמת מוציאין ולא העזרות ועל העיר על מוסיפין ואין הגדול, דין בבית אלא הסוטה את משקין ולא הנדחת עיר

הרשות ולמדידת החלל אלא על פי בית דין הגדול, שנאמר כל הדבר הגדול יביאו אליך. 
  
) שו"ת משפט כהן (ענייני ארץ ישראל) סימן קמד7

פינס זלמן מו"ה הנעלה הגביר סוע"ה המאוה"ג הרב אהובי לכבוד רב שלו' גלן. - סט תרע"ו, טבת י"ט בע"ה,
כת"ר בדברי קצת לעיין כעת פניתי שונים, בענינים הגונים זמנים נטרדתי אשר אחרי באה"ר. אחדשה"ט שליט"א.

בענין מכתבי והענין שהננו עסוקים בו...
 

כת"ר... הן,ומ"ש המלוכה ממשפט מלחמות מלך,דאם בלא סוריא חיילות כנגד החשמונאים נלחמו על.איך הנה
החשמונאים של היסודית היונים,המלחמה של הגזירה ושעת השמד נגד ביחוד תורתך,שהיתה להשכיחם

רצונך מחוקי כלל,ולהעבירם לשאול מה אין וא"י,ע"ז יהרג קלה מצוה על גם וגם,שהרי רשות תהי' לא ואיך
במלחמה להתחזק תילה,חובה על הדת כללות את ולהעמיד השמד כח את לבטל אח"כ.כדי הבאות המלחמות ,ועל

נלחמו שבהם הכשרים המלכים האומה,שגם הסכמת ע"פ מועמדים מלכים היו כבר הלא מלשון.אז לדייק יש אמנם
ח' הלכה דמלכים בפ"א ישראל:שכתב,הרמב"ם שבטי משאר מלך שהעמיד בדרך,נביא הולך המלך אותו והי'
ה' מלחמות ונלחם והמצוה מלך,התורה וה"ז בו, נוהגות המלכות מצות מלך,כל דהוי הוא נביא ע"פ ולא,שדוקא
נביא בלא האומה הסכמת מכבר,ע"פ הנבואה פסקה כבר החשמונאים שם,ובזמן ג' בהלכה מלך:וכ"כ מעמידין אין

נביא וע"פ זקנים שבעים של ב"ד ע"פ אלא נביא,בתחילה וגם זקנים שבעים של ב"ד בעינן דתרוייהו אלא.דמשמע
לומר אפשר הי' ג' בהלכה כאן בכך,שמדבריו המצוה היא ג"כ,דלכתחילה נביא בלא מלך ישראל העמידו אם אבל

המלכות מצות לכל מלך זה והרי ה"א. דסנהדרין מפ"ה הסתירה לישב מקום הי' אלא,בזה מלך מעמידין אין שכתב
ואחד שבעים של ב"ד נביא,ע"פ הזכיר מלך,ולא ה"ז דבדיעבד כאן,משום מלכים דה' ח' בהלכה לשון,אבל שכתב

שהעמיד:בדיעבד נביא,נביא בלא מלך להעמיד א"א בדיעבד דגם מלך,משמע דין לו שיש,ואין דבזמן לומר וצריך
נביא בלא עומד מלך אין בדיעבד גם בישראל הגדול,נביא ב"ד ע"פ מעמידין אז נביא כשאין כונתאבל ואולי .

דין לו יש רובו או מישראל חלק על אחר מלך נביא העמיד אם דוד, מבית מלך ג"כ שעומד בזמן דדוקא הרמב"ם,
ומן כסאו, על יושב רחבעם שהי' אע"פ השילוני, אחיה שהעמידו מירבעם המשל ומייתי נביא, בלא א"א וזה מלכות,
מלך עומד ואין עיכוב כשיש אבל ה"ז, בפ"ב שם כמש"כ היא ירושה שהמלכות משיחה, א"צ מלך בן מלך הדין
אז הכסא, על לשבת הזוכה הוא מי נתברר ולא הגלות, ע"י דורות מכמה הירושה שלשלת נפסקה כשכבר דוד, מבית

ב"ד. ע"פ אלא נביא בלא גם חשמונאימעמידין בית מלכות ענין הי' י').וזה מ"ט (בראשית הרמב"ן שכתב ,ומה
דוד לבית המלכות החזירו לא אשר על כראוי שלא בזה,שעשו להשתדל ראוי הי' בזה,בודאי היתה אולי ואם

עליהם,העכבה אז המושלות המלכיות לכתחילה,מצד מלכות מלקבל למנע עכ"פ לדבריו ראוי מ"מ.הי' אבל
סנהדרין בהסכמת ישראל בדבר,כשמנוהו צורך שיש ג"כ החשמונאים,שראו של עזרתם שבלא ראו שזכו,ואולי

באומה גדולה המרובה,לתפארת ותורתם חסידותם וקדושת הגדולים מעשיהם מלך,מצד להעמיד אפשר הי' לא
שלהם,מב"ד המינוי על הם גם הסכימו ראוי,ע"כ שאינו לדבר להסנהדרין זה נחשב הרמב"ן,ולא לדעת כ"א,גם

עצמם בדבר,להחשמונאים להשתדל יכולים היו האומה,שהם הסכמת אע"פע"פ אז, המצב פרטי לדעת אפשר ואי ;
הנכתבים. מהדברים העבר של הידיעה ערך ע"ד במו"נ, הרמב"ם בשם כמשכ"ל דה"י, רושמי לפנינו שכתובים

הדברים נראים מזה מלך,וחוץ שאין של,שבזמן הכללי למצב שנוגע מה ג"כ הם המלוכה שמשפטי כיון
בכללה,האומה האומה ליד המשפטים של הזכיות אלה בישראל.חוזרים שקם שופט כל שגם נראה וביחוד

לו יש מלך המלוכה,דין משפטי כמה הכלל,לענין להנהגת שנוגע למה הריוביחוד פרטיים, בענינים ואפילו .
פ"א בכ"מ הובאה בתשו' שהרמב"ן להדיוט, ולא למלך כ"א מותרת שאינה שם, ה"ד פ"ד הרמב"ם, לדעת הפלגש
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אמנם בזה. לו יש מלך דין ששופט שמתרצים מי ראיתי ג"כ השופטים, מן גם דבריו בתוך עליו הקשה ה"ד, דאישות
הכי. ס"ל לא שהרמב"ן רואים הננו הכללעכ"פ להנהגת שנוגע למה במשפטי,אבל הוא דן האומה את שמנהיג כל

העולם.,המלוכה ולמעמד לשעתם הדרושים האומה צרכי כלל עלושהם שאמר כ"ו, פ' אמור רבה המדרש מלשון
שופט, אלא מלך הי' לא שיהושע משמע בניך, על שיעמוד ראשון מלך כו', ומלכיו דור דור ושופטיו דור דור שאול:
של אלה מדבריו שאין אלא עצמו. הודאת ע"פ המלכות, מדין עכן את שהרג הנ"ל, סנהדרין בה' הרמב"ם כתב ומ"מ
של ב"ד ע"פ אלא בתחילה מלך מעמידין אין גבי הנ"ל, פ"א מלכים בה' מלשונו נראה שהרי ראיה, כ"כ הרמב"ם
המורד כל ה"ח: בפ"ג ממש"כ נראה וכן הי'. מלך שיהושע דס"ל וב"ד, מש"ר שמנהו כיהושע נביא: וע"פ ע"א
וכן יומת. וכו' פיך את ימרה אשר איש כל יהושע גבי דכתיב מהא ליה ומייתי להרגו, רשות למלך יש ישראל במלך
מכאן שדן מד"ת, לבטל שלא למעט יהושע דגבי ואמץ חזק דרק מהא דיליף א', מ"ט סנהדרין הגמ' מד' מוכרח
קבלו יתירתא מילתא ורק מלך, ולא הי' שופט יהושע ואם דוד, מצות בשביל ממסכת ישראל את לבטל שלא עמשא
מכאן ללמד אפשר ח"מ במלכות מורד של שהחומר לדחוק, דאפשר נהי יומת, פיו שימרה שמי עליו, ישראל עליהם
דסנהדרין הבת בת לגבי מבת טפי בעלמא, מילתא גילוי והוי הדין, מן עונשין אין בכלל אפילו אינו ואולי ק"ו, מדין
המדרש את הרמב"ם דחה ומשו"ה עליו, להקל מקל חמור ללמוד מנ"ל ד"ת למעט דרק קולא לגבי אבל א', ע"ו

הכלל, להנהגת שנוגע המלוכה, משפט דלענין קימת, הסברא ומ"מ הש"ס. סוגית מכח שופטיםהנ"ל גם ודאי
עומדים הם מלך במקום כלליים ונשיאים הי"ג.מוסכמים דסנהדרין בפ"ד הרמב"ם לשון הוא לדבר ראשי:וסעד

כו' מקום בכל ישראל את לרדות להם ויש עומדים הן מלך במקום שבבבל המוסכמים.גליות שנשיאים וק"ו
ובשלטונה,באומה בארצה שהיא שהיא,בזמן מדריגה האומה,באיזו הנהגת בשביל בעיקר,שהועמדו רק לא

התורה הרבצת דאינםבשביל א', ה' מסנהדרין הנראה כפי מחוקק, כ"א שבט נקראו דלא הלל של בניו כבני ,
להם, יש ב"ד כח כ"א מלך, במקום בהנהגתהעומדים האומה בשביל לכתחילה בעמדתם שהוסכמו אותם אבל

הארצית,הכללית חשמונאי,גם בית נשיאיהם,כמלכי שבבבל,וגם גליות מראשי גריעי דלא לאפשיטא וע"כ .
הירושלמי, בשם דהכא ד"ה שם בתוס' כמבואר דוד, ומבית מיהודה, דוקא שהם גליות, ראשי לרבות קרא הוצרך

ישראל. מלך במקום עמידה של כח להם יש בגלות דאפילו להורות לכלאלא האומה מנהיג כשמתמנה אבל
מלכותי בסגנון ב"ד,צרכיה ודעת הכלל דעת מלך,ע"פ במקום הוא עומד המלוכה,ודאי משפטי ,לענין
...הנוגעים להנהגת הכלל

 

) אורות ישראל, פרק ו אות ז8
מחברת גדול יותר לערך עולה שאינה רגילה, במדינה להאמר ניתן זה האדם. של העליון האושר המדינה אין
בה. נוגעים ואינם לה, ממעל מרחפים האנושיות, של החיים עטרת שהן האידיאות, המוני שנשארו גדולה, אחריות
האושר באמת שהוא עליון היותר האידיאלי תוכן בהויתה שחקוק אידיאלית, ביסודה שהיא מדינה כן שאין מה

האושר, בסולם עליונה היותר באמת היא זו מדינה היחיד. של גדול מדינתנוהיותר היא זו ישראל,ומדינה ,מדינת
בעולם ד' כסא אחד,יסוד ושמו אחד ד' שיהיה הוא חפצה עליון,שכל היותר האושר באמת שאושרשזהו אמת, .

נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול.

1909חברי אירגון "השומר",     
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